
Zoetwaren

Zoetwaren lasercoderen 

Application note

Het gebruik van lasers 
om duidelijke en heldere 
productinformatie aan 
te brengen is standaard 
voor producenten van luxe 
zoetwaren. Het voordeel 
van duurzaamheid is echter 
dat lasermarkeren een 
aantrekkelijk alternatief 
voor alle producenten van 
zoetwaren wordt, met name 
degenen die hun producten 
overzees exporteren.

De uitdaging:

Net als voor veel andere voedinsmiddelencategorieën is het aanbrengen van 
productcodes die lang meegaan belangrijk voor producenten van zoetwaren. Voor 
een uitstekende hechting van de code op productverpakkingen wordt vaak een inkt op 
basis van MEK of andere oplossingen met een sterke geur gebruikt. Producenten van 
zoetwaren zijn voorzichtig met het gebruik van dergelijke oplossingen, omdat de geur 
door kan dringen in hun producten.

Een populaire optie voor oplossingen op basis van inkt zijn waxjetprinters die codes 
op uiteenlopende verpakkingen kunnen plaatsen zonder solvents met een sterke 
geur. Codes die met een waxjet zijn aangebracht hebben echter problemen met 
duurzaamheid, vooral als ze overzees worden verscheept. Door trillingen tijdens het 
transport wrijven de verpakkingen tegen elkaar en dit kan ertoe leiden dat de code 
wordt verwijderd of beschadigd raakt. Hierdoor ontvangen verkopers producten zonder 
de noodzakelijke houdbaarheidsdatum en partij-informatie.

Voordeel van Videojet:

Het Videojet 3330 CO2-lasermarkeersysteem levert duidelijke, permanente codes op 
veel verschillende zoetwarenverpakkingen. Door het vermogen van 30 watt kan de 
printer producten coderen bij lijnsnelheden tot 900 meter per minuut. Daarnaast is de 
laserbuis in het Videojet 3330-systeem ontworpen met een groter gasvolume en heeft 
het een betere luchtkoeling voor een levensduur van meer dan 45.000 uur Dit 
lasermarkeersysteem beschikt ook over de Videojet CLARiTYTM-controller, waarmee 
operatorfouten worden beperkt en producten correct worden gecodeerd. Daarnaast 
helpt de geavanceerde diagnostiek bij het vaststellen van de hoofdoorzaak van 
downtime, waardoor u duurzame verbeteringen kunt aanbrengen aan uw processen.



Duurzaamheid van de  
code zonder de geur van  
codes op basis van inkt
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Producenten van zoetwaren investeren meestal veel 
tijd en middelen om ervoor te zorgen dat hun 
verpakking opvallend en aantrekkelijk is. Dit wordt 
steeds belangrijker omdat bijna de helft van alle 
consumenten impulsief koopt.* 

Producenten van luxe zoetwaren zijn zich er van 
bewust dat industrieel uitziende houdbaarheidsdata 
en andere productinformatie afbreuk kunnen doen 
aan de gehele indruk van een elegante verpakking. 
Veel van deze fabrikanten gebruiken daardoor 
laserprinters voor heldere, duidelijke codes op hun 
productverpakking.

De voordelen van lasercoderen op zoetwaren zijn 
echter niet beperkt tot luxe banketbakkers, maar zijn 
voor fabrikanten uit de gehele industrie. Deze 
codeeroplossing levert permanente codes in een 
vrijwel geurloze oplossing.

Zoetwaren, zoals chocolade, zijn vatbaar voor de 
absorptie van geuren. Daarom zijn 
inkjetcodeeroplossingen die solvents, zoals MEK, 
bevatten niet gewenst, zelfs al deze inkten over een 
goede duurzaamheid beschikken. Een populaire 
codeeroptie die wordt gebruikt om deze geuren te 
voorkomen zijn printers die gebruik maken van inkten 
op basis van wax. Inkten op basis van wax hebben 
geen solvents en sommige zijn goedgekeurd door de 
FDA en mogen rechtstreeks op voedingsmiddelen 
aangebracht worden.

Codeduurzaamheid kan echter een probleem worden 
voor codes die zijn gemaakt met inkten op basis van 
wax, met name wanneer het product overzees wordt 
verscheept. Door de trillingen die vaak voorkomen 
tijdens transport wrijven de producten tegen elkaar, 
wat er vaak toe leidt dat de codes vervagen en 
onleesbaar worden. Als de winkelier de verzending 
ontvangt kan het product, door het ontbreken van 
een houdbaarheidsdatum en andere 
productinformatie, niet in de schappen geplaatst 
worden zonder handmatige interventie zoals het 
aanbrengen van etiketten. 

Producenten van zoetwaren hebben daarom een 
codeeroplossing nodig die geen sterke geuren afgeeft 
maar wel permanent is. En net zo belangrijk, ze 
hebben een oplossing nodig die hun snelle 
productielijnen bij kan houden. Het is bijvoorbeeld 
niet ongebruikelijk dat grote fabrikanten van 
zoetwaren 300 tot 600 units per minuut produceren. 

*Mintel report, Sugar, Confectionery and Breath Fresheners, december 2014



Hier komt het Videojet 3330- 
lasercodeersysteem in beeld

De Videojet 3330 is een 30 Watt CO2-lasermarkeersysteem dat precies het 
juiste vermogen levert om de hoge lijnsnelheden aan te kunnen. Andere 
soorten lasers, zoals Fiber-lasermarkeersystemen, zijn niet geschikt voor 
zoetwaren, omdat ze vaak door het verpakkingsmateriaal heen branden. 
Lasercodeersystemen werken niet met inkten en vloeistoffen en hebben 
niet dezelfde zorgen rondom inktgeuren die de smaak van niet-verpakte 
producten zouden kunnen aantasten.

De Videojet 3330 bevat een luchtgekoelde laserbron die nagenoeg alle 
onderhoudsintervallen elimineert. Het systeem levert ook maximale 
prestaties en een langere verwachte levensduur van de laserbron tot 
45.000 uur Complete flexibiliteit dankzij 21 mogelijkheden voor 
markeervensters, 3 markeerkoppen, 13 lenzen en 3 golflengtes De 
optionele CLARiTYTM-gebruikersinterface biedt ingebouwde 
softwarefuncties om operatorfouten te verminderen, en producten juist te 
kunnen coderen.
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Bel ons op 0345-636 522  
stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V.  
Techniekweg 26 
4143 HV Leerdam
Nederland
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Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue 
productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

De winstmarge
Producenten van zoetwaren vereisen 
codeeroplossingen die het beste van alle 
werelden bieden: geurloos, permanent en hoge 
lijnsnelheden. Het Videojet 3330- 
lasermarkeersysteem is een goede keuze voor 
producenten van zoetwaren die een flexibele 
codeeroplossing nodig hebben. En, ondersteund 
door het grootste ondersteuningsnetwerk in de 
branche, is de Videojet 3330 een ideale 
oplossing voor het markeren van complexe codes 
om te voldoen aan de vereisten van zoetwaren.

 

Laat Videojet u helpen 
de juiste printeroplossing 
te kiezen waarmee u 
uw productiedoelen en 
prestatievereisten behaalt.

CO2-lasersystemen

De meer dan 20.000 
standaardconfiguraties bieden u de 
flexibiliteit om het systeem met minimale 
onderbreking in uw lijn in te passen:

32  posities voor de markeerkop

21  markeervensters

3   golflengtes

2      IP-classificaties voor markeereenheden  
(IP54, IP65)

3    verschillende lengtes voor ontkoppelbare  
kabel

2   vermogensopties (10 of 30 Watt)

standaard straalopties voor het 
instellen van de markeerkop

De straal op de juiste plek positioneren
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